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Професионална автобиография
на проф. Дончо Градев, доктор на науките,
СУ ”Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Специалност “Психология,
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“, сл. тел.: 02 9308476;
и-мейл: doncho.gradev@abv.bg

I. Биографични и професионални данни
1971

Завършил специалност Философия със специализация
по Психология в СУ”Св. Климент Охридски”;

1977

Редовен асистент по Социална психология в СУ”Св. Климент
Охридски”, Философски факултет;

1982

Образователна и научна степен Доктор;

1984

Доцент по Социална психология в СУ”Св. Климент Охридски”;
Философски факултет,

1991

Доктор на науките;

1992

Професор по Социална психология в СУ”Св. Климент Охридски”,
Философски факултет.

II. Заемани ръководни длъжности
1990-1993

Ръководител на Лаборатория за изследване на политическото
поведение към СУ”Св. Климент Охридски”;

1995-1998
2008-2011

Председател на комисия по обществени науки при ВАК;

1996-2001

Президент на Българското психологическо дружество;

1999-2003

Ръководител на Катедра “Социална, трудова и педагогическа
психология” във Философски факултет на С.У. ”Св. Климент
Охридски”;

1999-2000

Член на програмния съвет към Българско национално радио;

от 2004

Председател на постоянна комисия по обществени науки
при НАОА.

2008 - 2011 Председател на комисия по обществени науки при ВАК.
2006

Ръководител на магистърска програма по Социална и юридическа
психология към Специалност Психология на СУ
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III. Научно-изследователски интереси
•
•
•
•
•

Етнически предразсъдъци и дискриминация.
Психология на социалните промени.
Психология на личностната биография.
Психология на масовото поведение.
Психология на всекидневието.

IV. Статии и студии
• Бедствие и масово поведение. Годишник на С.У. “Св. Кл. Охридски”,
Философски Факултет, Книга Психология, Том 87-88, София, 2000.
• Социални промени, личностна интеграция и ценностни ориентации на
младежта. Годишник на С.У. “Св. Кл. Охридски”, Философски Факултет,
Книга Психология, Том 90, София, 2001.
• Социалната психология и жизненият свят на човека, в: Социална
психология, Христоматия, Изд. Дилок, София, 2001.
• Стигмата на бюрокрацията. Сп. Социология, София, бр.1, 2009, стр. 28-39
• Личностната биография – индивидуалния досег до „Голямото общество“.
Сп. Педагогика, София, бр. 7-8, 2009, стр. 3-29
• Слухове и динамика на масовото поведение. София, Годишник на СУ, Том
93, 2008, стр. 5-41
IV. Основни публикации
Монографии:
•
•
•
•
•
•
•
•

Социалната адаптация на личността., София 1976.
Промените в социалната психика., София, 1983.
Социалните роли на личността., София, 1984.
Общуването: сътрудничество, дистанция, конфликтност., София, 1986 (в
съавторство).
Събитията в жизнения път на личността., София, 1987.
Социална психология на масовото поведение., София, 1995, 2000.
Психология на масите., София., 2005.
Стигма и личностна биография., София., 2010 г.
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V. Лекционни курсове в СУ
•
•
•
•

Социална психология – бакалавърска степен, специалност
Психология;
Методология
на
социално-психологическото
изследване
–
бакалавърска степен, специалност Психология;
Психология на масите – магистърска степен, специалност Психология;
Психология на всекидневието – магистърска степен, специалност
Психология;

VI. Национални проекти
• Член на научен колектив и съавтор на проект: ”Рамковата конвенция за
защита на националните малцинства и проблемите на междуетническите взаимодействия” в с ръководител Проф. д. пс. н. Людмил
Георгиев, 1998 г.
• Ръководител на проект: „Самооценка, аспирации за успех, отношение към
бъдещето“, реализирано на територията на София, Пловдив и Варна в
периода 2008-2009 г.
• Ръководител на проект: „Предразсъдъците към малцинствените групи“,
реализирано на територията на София и Кюстендил в периода 2008-2009
г.
• Участие в екип на Проект: “Личност и общество – поглед към бъдещето“.
Проектът е с международно участие и е финансиран от Фонд научни
изследвания към СУ ”Св. Климент Охридски“, 2011 г.

